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till Tomas, mig, Lars 

 
 

Hallå där Tomas ! 
  
Hoppas att allt är väl med Dig och de Dina. 
  
Det är glädjande att Poseidon inte har något emot att vi digitaliserar våra filmer 

och att man inte gör anspråk på någon upphovsrätt. 
  
Efter kontakt med Jörgen Nilsson kom nedanstående mejl från Patrik Norinder. 
Jag har tackat honom och svarat att de båda Röda Havsfilmerna troligen är 

Expedition Röda Havet, vilket han har bekräftat, och att vi har dessa. 
Detsamma 

gäller Unisuit-filmerna. 
  
Övriga filmer kan vara klart intressanta för oss. 
Särskilt gäller detta de om Arctic och om Joseph McInnes Sub-Iglo-filmer som 
jag 

haft nöjet att få se. 
Joseph McInnes är en kanadensisk läkare och forskare som besökte Poseidon 
och 

Västkustens Sportdykarförbund (VSDF) där han berättade om Sub-Iglo-
projekten som 

ägde rum i Resolut Bay inte långt från nordpolen (har själv skrivit två artiklar 
om Joseph 

McInnes och dessa projekt i Sportdykaren nr 4 (sid 18) och 5 (sid 4), 1977). 
  
Har lovat återkomma till Poseidon med besked och tycker att vi ska tacka ja till 
filmerna. 
Du kan väl kika på listan och höra av Dig. 
  
Vi hörs, ha det / Kent. 
  
 

  
  
  
Från: Patrik Norinder [mailto:patrik.norinder@poseidon.com] 
Skickat: den 19 augusti 2021 14:20 

Till: Kent Forsén 

Kopia: Jörgen Nilsson 
Ämne: Re: Poseidon Junior 
  

Hej Kent, 

  

mailto:patrik.norinder@poseidon.com


Vi har följande i vårt arkiv. Är det något som ni inte har och är intresserade av att digitalisera? 

 

 

Mvh, 

/Patrik 

 

19 aug. 2021 kl. 12:11 skrev Jörgen Nilsson <Jorgen.Nilsson@poseidon.com>: 

 

FYI 

  
  
  
Hälsningar / Regards, 
  
Jörgen Nilsson 
Quality Manager 
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Från: Kent Forsén <kforsen@telia.com>  

Skickat: den 19 augusti 2021 12:03 

Till: Jörgen Nilsson <Jorgen.Nilsson@poseidon.com> 

Ämne: Poseidon Junior 

  

Hej Jörgen ! 
  
Det var trevligt att få växla några ord med Dig för en stund sedan. 
  
Vi kommer att gå vidare med de gamla filmerna och digitalisera dem. 
De kommer därmed att kunna användas för framtida visningar. Skulle 

tro att denna process kan vara avslutad om ett par månader, varefter 

filmerna är tillgängliga också för Dig och Dina medarbetare. 
  
Vill samtidigt än en gång framföra SDHF:s stora tacksamhet för att Poseidon 

är en av föreningens guldsponsorer. Vi letar för närvarande efter någon eller 

några sponsorer för att kunna göra en engelägen tillbyggnad till Dyktankhuset 
och därmed skapa ett Dykerihistoriskt museum på Djurgården i Stockholm. 
Det skulle bli det enda museum i landet som kan exponera hela det svenska 

dykerihistoriska kulturarvet, både det civila och det militära. 
  
Som överenskommet får Du här bilden på Dennis Österlund, Ingvar Elfström 

och undertecknad med det första exemplaret av Poseidon Junior. Dennis 

var angelägen om att även Pinoccio-maskerna skulle vara med på bilden, men 

hade bara två med sig så Ingvar fick vara utan. Bilden togs på Valhallabadet 
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av Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning 1959. 
  
Vi hörs, ha det bra ! 
  
Med bästa hälsningar 

Kent Forsén 

SDHF 
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3 bilagor 
  
  

 


